
Heilige	geschri+en	
De	Veda’s	en	de	Soetra’s.	

Hindoeïstische geschriften 
De Veda's zijn de oudste en heiligste composities van het hindoeïsme, opgesteld 
in vedisch Sanskriet. Zij behoorden tot een mondelinge traditie waarvan een deel na 
vele eeuwen op schrift is gesteld en onderdeel is geworden van 
de hindoegeschriften. Een belangrijk deel van de Indiase filosofie en veel van de 
religieuze sekten die tot het hindoeïsme gerekend worden, zijn gebaseerd op deze 
teksten. 

De canon is onderverdeeld in vier Veda's, de Rigveda, de Atharvaveda, 
de Yajoerveda en de Samaveda en zijn verder onder te verdelen 
in Samhita's, Brahmana's, Aranyaka's en Upanishads. Het heeft echter eeuwenlang 
geduurd voordat deze canon werd vastgelegd. De composities kennen vele auteurs 
en redacteuren, behorende tot verschillende scholen (charana's) uit ver 
uiteenliggende gebieden, wat het tot een zeer complex geheel maakt. 

Het woord veda is etymologisch verwant aan het werkwoord weten en 
betekent kennis. De Veda's zijn dan ook meer de gehele beschaving dan slechts 
een religie en bevatten ook religieuze hymnen, spirituele filosofie, een kosmologie en 
sociale en rituele voorschriften. De oudste van de vier Veda's is de Rigveda, 
geschreven in de meest archaïsche vorm van het Sanskriet. Voor de oudste delen 
hiervan wordt veelal een grove chronologie genomen van 1200-1000 v.Chr. of 
1500-1000 v.Chr. 

Bron: Wikipedia. 
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De Rigveda is zeker het alleroudste boek dat er bestaat - maar het werpt dezelfde 
problemen op die je vandaag de dag tegenkomt: is het mogelijk om de menselijke 
aard te veranderen? Is er wel tijd genoeg? (...) 

Open je hart naar de hemelen, naar het onbekende, naar wat niet vertrouwd is. Ga 
niet met kennis mee, want kennis betekent dat wat je al hebt geweten. Daarom 
zullen de Veda's niet van dienst zijn. Veda betekent kennis. Het woord veda zelf 
betekent kennis.' 

Osho: From Darkness to Light # 7 vraag 1 

Boeddhistische geschriften  
Boeddhistische geschriften zijn de teksten uit de literaire traditie van 
de boeddhistische stromingen. De geschriften die nu nog bestaan, komen zowel uit 
levende tradities zoals theravada, mahayana en vajrayana, als dode tradities, 
voornamelijk vroege boeddhistische scholen die niet meer bestaan. 

De Hartsoetra is een bekend geschrift in het Sanskriet over de leegte (Sunyata) in 
het Mahayana-boeddhisme. Het is de kortste Chinees-boeddhistische Soetra en 
stamt uit ongeveer 600 na Christus: 

De vorm is leeg en daarom zijn er geen moeilijkheden om te onderscheiden. 
Het voelen is leeg en daarom is er geen gevoel. 
Het denken is leeg en daarom is er geen weten. 
De wil is leeg en daarom is er geen doen. 
Het bewustzijn is leeg en daarom is er geen ontwaking. 
Waarom zijn er deze dingen? 
Zonder vorm is er geen leegheid. 
Zonder leegheid is er geen vorm. 
Vorm is dan leegheid. Leegheid is dan vorm. 
Het gevoel, het denken, de wil en het bewustzijn zijn ook zo. 

Sariputra, al deze Dharma's zijn fenomenen*, 
Niet creërend, niet vernietigen, 
Niet verontreinigend, niet puur wordend, 
Niet groeiend, niet verminderend. 
Deze lege Dharma's zijn zonder verleden, zonder toekomst, zonder aanwezigheid. 
Daarom is er leegheid, 
Geen vorm, geen gevoel, denken, wil, bewustzijn, 
Geen ogen, oren, tong, lichaam, geweten, 
Geen horen, ruiken, proeven, voelen, 
Geen wereld om te observeren, geen wereld om te waarnemen, 
Geen onwetendheid en ook geen einde aan onwetendheid. 
Tot geen ouderdom en dood en tot geen einde ouderdom en dood, 
Geen lijden, smachten, vernietiging, pad of weg. 
Geen wijsheid en ook geen verwezenlijking. 
Daarom kan niets verrijzen dat haalbaar is. 

De Bodhisattva vertrouwt op de Prajna Paramita. 
Daarom is het geweten zonder obstructies. 
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Geen obstructies en daarom ook geen angst of twijfel. 
Tot ver buiten het misleid denken, lijden en moeilijkheden. 
Ultieme Nirwana! 
Alle oude, huidige en toekomstige boeddha's vertrouwen op de Prajna Paramita. 
Daarom kunnen ze de hoogste verlichting bereiken. 
Daarom moet men weten dat de Prajna Paramita een grote verlichte Dharani is, 
de hoogste Dharani is de ongeëvenaarde Dharani en verdrijver van al het lijden. 
Dit is waar en echt, en niet vals. 

*Dharma’s zijn de normen en regels van het persoonlijke en sociale gedrag in India. Het 
is het belangrijkste begrip in de Indiase samenleving en geldt dan ook niet alleen binnen 
het hindoeïsme (dharma), maar ook in het boeddhisme (dhamma), jaïnisme en sikhisme.
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